
 
 

 
  

 

 

 

 
Víz- és tápanyagtároló a növények 

fejlődésének javításáért  

 

  



 
 

 

  

Jellemzők (sajátosságok) 
 

A STOCKOSORB® növeli a termőföld és a cserepes 
 növények talajának vízmegtartó képességét, 

 annak hasznosítását. 
 

A STOCKOSORB® egy térhálós szerkezetű szerves 
poliamid, amely képes megtartani a vizet és a növény  

tápanyagait. Amikor a talaj elkezd kiszáradni, akkor a vizet  
és a tápanyagokat kibocsátja a növényekhez és az őket 

körülvevő talajhoz. 
 

A STOCKOSORB® gondoskodik a folyamatosan elérhető  
víztartalékról, amikor a növénynek szüksége van rá a  

gyökérzónában. 

 

 

 
Gazdaságos megoldás a hatékony 
(eredményes) vízgazdálkodáshoz 

 

  

Előnyök 
 

• Növeli a talaj vízmegtartó képességét. 

• Csökkenti az öntözés gyakoriságát. 

• Megakadályozza az értékes tápanyag el-, 
átszivárgását. 

• Csökkenti az öntözéssel kapcsolatos munka és 
fenntartási költségeket. 

• Növeli az új fák, bokrok, cserjék, virágok, 
növények, túlélési esélyeit. 

• Javítja a növények minőségét. 

• Figyelembe veszi a növények fejlődését az 
(extrém) szélsőséges meleg és száraz éghajlati 
feltételeknél. 

• Amikor a STOCKOSORB® érintkezik a vízzel a 
granulátum szemcséi megduzzadnak, -géllé 
változnak- amely nem csak a vizet raktározza, de a 
vízben feloldott tápanyagokat is. 

• A víz és a tápanyagok a növények számára 
egyenletesen és teljesen elérhetők. 

• A talajban 1kg STOCKOSORB® hozzávetőlegesen 
150l vizet képes raktározni. 

• A gyökerek a gél szemcséin keresztül felveszik a 
vizet és a tápanyagot 

 

 

Felhasználás 

 
• tájépítés 

• erdősítés, fatelepítés 

• sport pázsit 

• golf pályák 

• talajjavítás 

• kereskedelmi (dísznövény) kertészet 

• mezőgazdaság 

• növényszállítás, tárolás, valamint raktározás 

 
 

 



 
  

 

 

 

A hatékonyság mezején … 
 
A STOCKOSORB® csökkenti az öntözés gyakoriságát 
 

A STOCKOSORB® minimalizálja az átfolyás, elpárolgás és a felszíni 
folyadéktöbblet következtében előforduló víz és tápanyag veszteséget. 
A növény felhasználja az alkalmazott víz teljes mennyiségét. A 
vízfelhasználás hatékonyságának növelésével több biomassza állítható 
elő kevesebb vízzel. Ugyanakkor a tápanyag hatékonysága növekszik 
(fokozódik). 

  
A STOCKOSORB® aktivizálja az állandó gyökérfejlődést   
 

A gyökérzet gyors fejlődése: a víz- és tápanyagfelvétel kapacitásának 
növekedéséhez vezet. A növény túléli a hosszantartó szárazságot, 
visszafordíthatatlan károk nélkül. 

 
 
A STOCKOSORB® javítja a növények túlélését a kezdeteknél.  
 

A fiatal növények nagyon érzékenyek a kiültetésre és a szárazság okozta 
stresszre, amely alacsony túlélést és a növény pusztulását eredményezi. 
A STOCKOSORB® által bekövetkezett egységes vízellátás eredményezi a 
növények gyorsabb és jobb minőségű megállapodását. 

 
 
A STOCKOSORB® növeli a biztonsági határt a növénytermesztésben és a 
növény minőségét illetően. 
 

A STOCKOSORB® optimális feltételeket alakít ki a növények fejlődéséhez: 
A STOCKOSORB®-nak pozitív hatása van a víz és tápanyag ellátásra, 
ugyan úgy mint a termőföld és a cserepes növények talajának 
áteresztőképességére és porózusságára. 
Ezáltal a STOCKOSORB® egy biztonságos határt ad, (ily módon) különös 
tekintettel a termény hozamára és minőségére. A növénytermesztés 
mennyisége fokozódik. 

 
A STOCKOSORB® -nak hosszantartó hatása van. 
   

A STOCKOSORB® különleges jellemzője a nagyon gyors újranedvesítő 
képessége a talajban, még akkor is, ha az teljesen kiszáradt. A 
STOCKOSORB® az ismétlődő vízfelszívó képességét hosszú idő elteltével 
is tudja újra alkalmazni. 

 
A STOCKOSORB® környezetvédelmileg biztonságos és kompatibilis 
(összeférhető). 
 
 

Értékesítés, információ: 
 
Kontor László 

területi képviselő 
mobil: +36 (30) 39-97-237 

 
City-Sprint Bt. 

4032 Debrecen 
Kartács u. 25. 
Tel., fax: 00 36 (52) 348-766 
e-mail: citysprint@t-email.hu 
web: http://www.stockosorb.hu 

 
 


